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Mitja hora abans de concert
adquirir les entrades

(aforament limitat)

Rotary Club de Terrassa
e-mail: rotary@terrassa.net

682 594 028

podreu

Preu entrada: 6 €.

CONCERT DE NADAL
A SANT PERE

Dijous, 16 de desembre de 2010
a les 21:00 - Esglésies de Sant Pere de Terrassa

Organitza:

Rotary Club de Terrassa
Rotary International

Organitza:

Rotary Club de Terrassa
Rotary International



El Programa:Intèrprets:

L’agrupació Coral de Matadepera

L’any 1950 es crea l’Agrupació dirigida pel mestre Miquel Margarit,
inicialment de veus masculines i l’any 1954 es converteix en cor de
veus mixtes. El seu repertori recull música de totes les èpoques i
estils, amb programes dedicats a la música catalana de diferents
segles.

Rotary Club de Terrassa

El Rotary Club de Terrassa (districte 2202), que pertany a
Rotary Internacional, és una organització de voluntaris que
ofereix serveis humanitaris i promou la pràctica d’elevades
normes d’ètica en totes les ocupacions, amb l’objectiu
primordial de donar servei a la seva ciutat així com a altres
comunitats d’arreu del món.

Aportació solidària:

L’import de l’entrada es destinarà íntegrament al projecte solidari
“fem escola”, amb l’objectiu d’ajudar a la construcció d’un Centre de
Serveis Educatius i Tecnològics a Santa Cruz (Bolívia).

Aquest és un projecte en el que Rotary Terrassa col.labora amb el
Banc de Recursos.

Moltes gràcies per a la vostra participació i ajut !

www.rotaryterrassa.wordpress.com

Rotary Espanya                                Rotary International
Districte 2202
www.rotary2202.org

www.rotary.org

- Nigra Sum

- Dos “Noels” per orgue

- Nadal

- Un roseret eixia

- Dorm, infant dorm

- Nit de vetlla

- Natal

- Allà en un pessebre

- Cantique de Jean Racine

- Concert per orgue en re menor

- Fragments del Glòria

Sense indicació. Grave
Fuga
Largo e spiccato
Sense indicació

· Gloria in excelsis Deo
· Gratias agimus tibi
· Domine Fili Unigenite
· Quoniam tu solus Sanctus

· À la Venue de Noël
· A cei-ci le moître de tô l'univar

·
·
·
·

Pau Casals

F. Vila

M. Praetorius

F. Vila

E. Cervera

M. de Sampaio Ribeiro

J.E. Spilman

G. Fauré

Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi

Claude Balbastre

(Concert d'Antonio Vivaldi)

AGRUPACIÓ CORAL DE MATADEPERA

Piano: Jesús Silvestre

Direcció Rosa M. Ribera

Orgue: Jordi Figueras

:


